
 

Referat af Køkkenrådsmøde tirsdag d. 05/04-2022 

Klokken 18:00 i Café Studiestoppet 

Alle er velkomne til at deltage i dette møde og Kollegianerforeningen giver øl eller sodavand! 

 

Dagsorden: 

 

1. Valg af referent samt konstatering af mødets lovlige indkaldelse 

a. Sara Grouleff 

 

2. Godkendelse af dagsordenen, samt referat af forrige møde. 

a. Godkendt 

 

3. Beretninger fra 

a. Mette 

i. Kontoret dukkede ikke op da de ikke havde fået indkaldelsen til 

mødet. 

 

b. Forretningsudvalget 

i.  

Casper Andersen taget teten på vedtægtsændringer. Der kommer en 

udmelding med datoerne. 

c. Baren 

i.  

 

d. Idrætsforeningen 



i.  

 

4. Beretninger fra stående udvalg (Alle ansøgninger er vedhæftet): 

a. Aktivitetsudvalget 

b. Indflytningsudvalget 

c. Caféudvalget 

d. Sportsudvalget 

e. Sommerfestudvalget 

f. PR udvalget 

g. Miljøudvalget 

h. Vinudvalget 

i. Håndværkerudvalget 

j. Pooludvalget 

k. MC udvalget 

l. Nøgleservice udvalget 

 

5. Forslag 

a.  

 

6. Eventuelt 

a. Just påtaler problematik mht. gulvvask på altanerne, da der i visse tilfælde 

render vand ned på vinduerne på køkkenet nedenunder. 

 

Hvem har ansvaret for, at få vasket disse vinduer? 

Det diskuteres hvorvidt det er ovenboende køkkens ansvar, at vaske 

nedenstående køkkens vinduer. Der udtrykkes bekymring for, at 



køkkenerne mister encitament til at vaske deres altan, hvis de herefter 

også skal ned og vaske vinduer. 

Forslag: 

1) Det køkken der får grisset deres vinduer til, burde være 

samarbejdsvillige ifht. at hjælpes ad med at gøre vinduer rent, da der 

skal tages hensyn til at folk rent faktisk gør deres køkken rent. 

2) Køkkenet der gør gulv rent skal vaske vinduer på køkkenerne 

nedenunder, hvis deres vinduer bliver beskidte af rengøringen. 

3) Det foreslås at der skal være årlig, koordineret rengøring for hver 

’køkkensøjle’, hvor alle 3 køkkener over hinanden får vasket både altan 

og vinduer. 

 

b. Rune Momberg refererer til tidligere beboerrådsmøder, hvor kontoret 

påtaler rengøring og sætter regler herfor. 

Hvordan kan køkkener straffes for rengøring, når konsekvenserne først 

bliver vedtaget efterfølgende? 

Desuden er der tvivl om point-systemet – hvor går grænsen og hvordan 

fungerer pointsystemet? 

 

Vi beder Mette om at udspecificere krav en anden gang, så vi ved hvad vi 

har at forholde os til. 

FU tager den med videre. 

 

 

Med venlig hilsen 

Forretnings udvalget 


